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Jarduerak eta paseoak

Ingurumen Heziketarako eta 
Informaziorako Zentroa



Artetako iturburua edo sorburua Ollaranen 
dago, Iruñetik 30 kilometrotara, eta Andia 
mendiaren barnean dagoen akuiferoak 
duen irteera naturaletako bat da. Akuifero 
horrek, zehazki, 100 km2 inguruko 
eremu batean eroritako ura pilatzen du. 
Batez beste mila metroko garaiera duen 
kareharrizko goi ordoki bat da egungo 
paisaia, ur irteera ugari eta erliebe 
karstikoko forma tipikoak dituena, hala nola 
dolinak, leizeak eta lapiazak. Goiz bateko 
paseoan egin daitekeen eremu murriztu 
batean, urak eta denborak harkaitzetan 
duten eraginaren eta ingurunerako 
errespetuzkoa den eran baliabideak 
erabiltzen dituen giza presentziaren 
adibideak dira iturburua, gatzagak eta 
Artazulgo zintzurra.

Lekua

Artetako iturburua



XIX. mendearen amaieran, iturri eta 
putzuetako ura, Subitzako iturburukoa eta 
Arga ibaitik ateratzen zena ez zen nahikoa 
Iruñeko 30.000 herritarren eskaerari 
erantzuteko. Izan ere, Osasun Batzordeak 
1885eko koleraren eragin handia estolden 
egoera txarrari, ur eskasiari eta higiene 
ezari egotzi zion. 1895ean Artetatik ura 
ekartzen hasteak etxebizitzetara ura iristea 
ekarri zuen eta hornidura arazoetarako 
konponbidea izan zen, garai hartako 
teoria higienisten ildotik. Artetako urak 
Iruñerria hornitzen jarraitzen du, eta, era 
berean, Udarbe ibaia elikatzeko eta energia 
hidroelektrikoa ekoizteko baliatzen da.

Historia Kokagunea



Bisita honetan Ingurumen Heziketarako 
eta Informaziorako Zentroa ezagutuko 
dugu. Zentroan, panelak, maketak eta 
ikus-entzunezko bat daude, kareharrien 
eraketa eta modelaketa, mendiaren 
bilakaera eta barneko akuiferoa ulertzen 
laguntzeko.

Jarraian, Zentroaren parean dagoen 
iturburuko begiratokira joango gara.

EGUNAK

HILABETEAK

ARGIBIDE GEHIAGO

ORDUAK

IRAUPENA

Larunbat, igande eta 
jaiegunetan

Urte osoan

Jarduera doakoa da eta ez 
da izena eman behar.

12:00etan eta 13:00etan

45 minutu

Ekainean beste bisita 
bat gehiago egongo da, 
11:00etan

Elkargunea:
Informaziorako Zentroa

Bisita gidatua Zentrora

Ingurumen Heziketarako eta Informaziorako Zentroa



Bi iturburu, bata geza eta bestea gazia, 
kokaleku pribilegiatu batean.

Bisita honetan, Zentroa ezagutuko dugu 
eta interpretazio-paseoa egingo dugu 
begiratoki panoramikoraino. Gatzagetaraino 
jarraituko dugu, eta han gatz meen jarduera 
tradizionalaren erakustaldiak izango dira eta 
oinetarako putzua gozatzeko.

EGUNAK

HILABETEAK

ARGIBIDE GEHIAGO

ORDUAK

IRAUPENA

Larunbatetan 

Ekain, uztail, abuztu 
eta irailean

Jarduera doakoa da, baina 
izena eman behar da bi 
egun lehenago (mcp.es/
eu/jarduerak webgunean 
edo 948 42 32 42 telefono 
zenbakian)

11:00etan

Bi ordu

Ekainean beste bisita 
bat gehiago egongo da, 
12:00etan

Ekainean ez da beharrezkoa 
erreserba egitea.

Ekainean beste bisita 
bat gehiago egongo da, 
igandeetan

Ur geza, ur gazia: 
Ollarango iturburuak

Udarbe erreka

Elkargunea:
Informaziorako Zentroa



EGUNAK

HILABETEAK

ARGIBIDE GEHIAGO

ORDUAK

IRAUPENA

Larunbat eta igandeetan

Ekainean

11:00etatik 14:00etara

Aukeran
Esperientziarekin bat egin edo 
utz dezakezu edozein unetan, 
11:00etatik 14:00etarako 
ordutegian

Gatz-esperientzia

Jarduera doakoa da eta ez 
da izena eman behar

Artetako gatzagetan, tradizionalki, gatza 
lortu izan da iturburutik ateratzen den 
uretik. Gehien-gehienak utzita daude, 
baina berriki putzua eta esparruaren zati 
bat lehengoratu da, eta bertan prozesua 
egiten da oraindik. 

Bainuko gatzen tailerretarako, 
gatzagetako jarduera tradizionalaren 
erakustaldietarako eta oinetarako gatz 
putzurako paseak daude etengabe 
gozatzeko.

Gatzagak

Elkargunea:
Artetako gatzagak



Manantial de Arteta
Artetako iturburua

Saleras de Arteta
Artetako gatzagak

Iturburuetako paseoa
Paseo de los manantiales

Ingurumen Heziketarako 
eta Informaziorako Zentroa
Centro de Información 
y Educación Ambiental

Mirador panorámico
Begiratoki panoramikoa

Aparkalekua
Aparcamiento

Guardetxea
Casa del guarda

Ugoko zubia / Puente de Ugo

Río Udarbe
Udarbe erreka

Ermita de Nuestra 
Señora de Ugo

(ruinas)

Ugoko Andre Mariaren 
ermita (hondakinak)

—

Mapa orokorra
Mapa general


